
 

Betreft: betaling schoolreis/schoolkamp en vrijwillige bijdrage 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 

Hierbij ontvangt u een verzoek om betaling van uw vrijwillige bijdrage, het schoolreisje en/of schoolkamp voor 

uw kind(eren).  

Jaarlijks legt de school het verzoek om betaling van de vrijwillige bijdrage bij u neer. Ondanks dat het om een 

vrijwillige bijdrage gaat, willen we u met nadruk vragen de bijdrage aan ons over te maken, omdat deze veel 

leuke dingen op school voor onze leerlingen mogelijk maakt, die anders niet mogelijk zouden zijn.  

De vrijwillige bijdrage bestaat uit twee delen: 

1. Vrijwillige bijdrage algemeen: Als school organiseren we extra activiteiten en festiviteiten die buiten de 

bekostiging van de overheid vallen. Deze worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage.  Hierbij kunt u 

denken aan: vieringen van de christelijke feesten, Sint-activiteiten, crea-middagen, kinderboekenmaand-

activiteiten enz.  

2. Vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje in de groepen 1 t/m 7 en het schoolkamp in groep 8. 

Overzicht van de vrijwillige bijdrage 

Vrijwillige bijdrage algemeen, per kind    € 20,- 

Vrijwillige bijdrage schoolreis groep 1 t/m 7, per kind  € 20,- 

Vrijwillige bijdrage schoolkamp groep 8    € 75,- 

Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf te berekenen hoeveel het totaalbedrag voor u is?  

Bijv.: U heeft twee kinderen op onze school, respectievelijk in groep 5 en groep 8.  We vragen u dan 2 x 20,00 

(ouderbijdrage) + 1 x 20,00 (schoolreis groep 5) + 1 x 75,00 (schoolkamp groep 8) = € 135,00  over te maken. 

U kunt dit overmaken op NL74 RABO 0154 8460 31 t.n.v. EH-NP ouderbijdrage, o.v.v. de naam en groep van uw 

kind(eren).  

Wanneer het voor u niet mogelijk is om de vrijwillige bijdrage en/of de schoolreis- en schoolkamp-kosten te 

betalen of u staat niet achter deze betaling, dan vragen wij u om dit kenbaar te maken bij de locatieleider van 

uw school. 

Wanneer wij geen bezwaren van u ontvangen, gaan wij er van uit dat u de gevraagde betaling (in één keer of in 

termijnen) doch het eerste termijn uiterlijk twee maanden na de 4e verjaardag van uw kind zult over maken. 

 

Hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,  

Renske de Jong, Jaap-Joost Melse, Denise Versluis 
Locatieleiders CBS Molenwaard 
 

   



Bijlage Regeling Vrijwillige ouderbijdrage 

 

● Bij tussentijdse instroom vragen wij per kind een evenredige vrijwillige bijdrage voor de resterende 
maanden van het lopende schooljaar (aantal maanden t/m juli x € 2,-). Startend vanaf de eerstvolgende 
maand waarop uw kind is ingestroomd. 

 

● Wij vragen een ouderbijdrage voor maximaal drie tegelijk schoolgaande kinderen van ieder gezin; betaling 
vrijwillige bijdrage schoolreis of schoolkamp bij voorkeur wel voor alle schoolgaande kinderen.  

 

● Wij vragen om de betalingen te voldoen op één van de volgende manieren: 
1. Betaling in één keer d.m.v. een overboeking per bank. Deze manier heeft de voorkeur i.v.m. de lichte 

administratieve lasten.  

2. Betaling in 3 termijnen (1 oktober, 31 december en 31 mei) d.m.v. een overboeking per bank (u kunt 
naar eigen inzicht het totaalbedrag opdelen in drie termijnbedragen). 

 

● Deze regeling is met instemming van de GMR vastgesteld in de bestuursvergadering van juni 2018.  

Om de 3 jaar wordt de hoogte van de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage door het bestuur en de GMR 

geëvalueerd en (indien noodzakelijk) bijgesteld. De volgende evaluatie vindt plaats in schooljaar 2020-2021.  

 

● Meer uitleg over de vrijwillige bijdrage vindt u in de schoolgids. 

 

● Onderstaand schema kunt u eventueel hanteren om de bijdrage voor uw kind(eren) te berekenen: 

 

Naam kind(eren) Vrijwillige bijdrage 
Algemeen 

Vrijwillige bijdrage 
Schoolreis/-kamp 

Totaal Vrijwillige 
Bijdrage per kind 

1e kind   € 

2e kind   € 

3e kind   € 

4e kind   € 

Totaal bedrag € 

 


